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قتل كودك
 هنگام سگ كشي
مردي كه ب�ه اتهام قتل پس�ربچه 9 س�اله 
بازداشت شده مدعي است در حال تيراندازي 
به س�مت س�گ هاي ولگرد بوده كه يكي از 
گلوله هاي ش�ليك ش�ده به كودك رهگذر 
اصابت كرده و او را به كام مرگ كشانده است. 
س��رهنگ حس��ين فاضلي، فرمانده انتظامي 
شهرستان دماوند گفت: دو روز قبل به مأموران 
پليس آگاهي شهرس��تان دماوند خبر رس��يد 
پسربچه اي 9 ساله با اصابت گلوله اسلحه شكاري 
هدف قرار گرفته و در راه انتقال به بيمارستان 
جان باخته است. تحقيقات بعدي پليس نشان 
داد كه حادثه در روستاي جابان رقم خورده است 
كه مأموران در محل حاضر ش��دند و در اين باره 

تحقيق كردند.
 بررسي هاي بيشتر نشان داد كه طفل خردسال 
از ناحيه سينه هدف اصابت گلوله قرار گرفته و به 
علت شدت جراحت فوت شده است. همزمان 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، كارآگاهان 
پليس در جريان تحقيقات ميداني متوجه شدند 
كه صداي تيراندازي از باغي نزديك محل حادثه 
به گوش رسيده است. پس از به دست آمدن اين 
سرنخ بود كه مأموران در محل حاضر شدند و مرد 
تيرانداز را بازداشت كردند. وي در بازجويي ها به 
شليك مرگبار اعتراف كرد و گفت: من در حال 
كشتن سگ هاي ولگرد اطراف باغ و وياليمان 
بودم كه گلوله شليك شده به طفل برخورد كرد 
و مرگ وي را رقم زد. متهم گفت بعد از حادثه 
اسلحه شكاري و هفت گلوله اي را كه داشت، نزد 
يكي از دوس��تانم پنهان كردم. با اطالعاتي كه 
متهم در اختيار پليس گذاشت، مأموران در محل 
حاضر  شدند و اسلحه شكاري را هم كشف كردند. 
سرهنگ فاضلي، فرمانده انتظامي دماوند گفت 

كه تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

بازداشت سارقان منازل
 با شليك گلوله

چه�ار عض�و ي�ك ش�بكه س�رقت ك�ه ب�ه 
ب�ا  مي زدن�د  م�ردم دس�تبرد  خانه ه�اي 
ش�ليك گلول�ه پلي�س بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش »جوان«، ساعت 19 شامگاه 24 خردادماه 
مأموران سركالنتري چهارم هنگام گشت زني در 
محله نارمك به يك خودروي تيبا س��فيدرنگ كه 
فاقد پالك بود، مظنون شدند. همزمان راننده تيبا 
كه از حضور پليس با خبر شده بود با فشار روي پدال 
گاز از محل دور ش��د و عمليات تعقي��ب و گريز به 
جريان افتاد. مأموران پليس سرانجام موفق شدند با 
شليك گلوله خودرو را در خيابان سبالن متوقف و 
راننده و سرنشين را كه دو مرد جوان بودند، بازداشت 

كردند. 
مأموران پلي��س همچنين در بازرس��ي از خودرو 
مقداري مخدر شيشه و كارت هاي شناسايي متعلق 
به افراد غير كش��ف كردند. كيوان و ناصر دو متهم 
بازداشت ش��ده به اداره پليس منتقل و تحقيقات 
در اين باره به جريان افتاد. بررسي اوراق شناسايي 
كشف شده در خودروي متهمان نشان داد كه اين 
اوراق به همراه مقداري لوازم ديگ��ر از خانه اي در 

خيابان فرشته سرقت شده است. 
كيوان و ناصر در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي 
از خانه شهروندان با همدستي دو نفر از دوستانشان 
اعتراف كردند. تحقيقات پليس همچنين نشان داد 
كه كيوان از مجرمان سابقه دار است كه بارها به اتهام 
سرقت بازداش��ت و به زندان افتاده بود. با اطالعاتي 
كه كيوان در اختيار پليس گذاش��ت دو عضو ديگر 
باند شناسايي و دستگير ش��دند. سرهنگ مرتضي 
نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي گفت اعضاي 
باند در بازجويي ها به س��رقت هاي سريالي از منازل 
شهروندان اعتراف كردند. آنها گفتند كه با تخريب 
در ساختمان وارد شده و مرتكب سرقت مي شدند. 
وي گفت متهمان با تشكيل پرونده و به دستور قاضي 

روانه زندان شدند. 

2 كشته 
در تصادف بامدادي پايتخت

تص�ادف دو خ�ودروي س�واري ب�ا كامي�ون 
روز  بام�داد  در  جداگان�ه  حادث�ه  دو  در 
گذش�ته ته�ران ب�ه م�رگ دو نفر منجر ش�د.

به گزارش »جوان«، سرهنگ احسان مؤمني، رئيس 
اداره تصادفات پليس راهور فاتب گفت: ساعت 2:۳۳ 
روز گذشته مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي 
در شرق به غرب بزرگراه همت محدوده شيخ بهايی 
باخبر ش��ده و بعد از حضور در محل متوجه شدند 
كه خودروي سواری تيبا به علت عدم توجه به جلو 
با قسمت عقب يك دستگاه تريلر برخورد كرده كه 
سرنشين تيبا كه زني 70 ساله بود، جان باخته و راننده 

هم زخمي شده است كه به بيمارستان منتقل شد.
سرهنگ مؤمني در توضيح دومين حادثه هم اعالم 
كرد: ساعت ۵:4۵ روز گذشته مأموران پليس راهور 
تهران از حادثه رانندگي در غرب به ش��رق بزرگراه 
شهيد بابايی محدوده شهرك شهيد بهشتی باخبر 
شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه 
راننده خودروي سواري ال نود در تصادف با كاميون با 
عقب اين خودرو به علت نبستن كمربند از خودرو به 
بيرون پرتاب شده و به علت اصابت سرش با گاردريل 

جان خود را از دست داده است.
 س��رهنگ مؤمني علت حادثه را بي توجهي راننده 

كاميون به جلو اعالم كرد.

 تالش امدادگ�ران و پليس براي 
يافتن دختر گردش�گر كه از سه 
روز قبل در منطقه حفاظت شده 
جهان نماي شهرستان كردكوي 
ناپديد شده، همچنان در جريان 
اس�ت. رئي�س پلي�س آگاه�ي 
اس�تان گلس�تان ب�ا رد فرضيه 
قتل يا ربوده شدن اين گردشگر 
گفت كه تالش هاي گس�ترده در 
جنگل و كوهس�تان براي يافتن 
اي�ن گردش�گر جري�ان دارد.

به گ��زارش »جوان«، س��يدرحيم 
ميركريمی، معاون ام��داد و نجات 
هالل احمر استان گلستان توضيح 
داد: ساعت 11:20 شنبه 21 تيرماه 
ب��ه امدادگ��ران ه��الل احمر خبر 
رسيد، دختري گردشگر در منطقه 
حفاظت شده جهان نماي شهرستان 

كردكوي ناپديد شده است. همزمان با حضور امدادگران مشخص شد كه دختري 27 ساله به نام 
سها رضانژاد كه همراه تيم 24 نفره از استان تهران به اين منطقه آمده بود ساعت هشت صبح چادر 
خود را ترك كرده و ديگر برنگشته است. همراهان سها پس از جست وجوي اوليه، وقتي از پيدا 
كردن او نااميد شده بودند پليس و  امدادگران را از ماجرا باخبر كرده بودند. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات بود كه تيم هاي گسترده امداد و نجات هالل احمر به همراه نيروهاي نظامي و ارگان هاي 
ديگر وارد عمل شدند و به صورت زميني و هوايي تجس��س براي يافتن سها را شروع كردند، اما 
تالش هاي امدادگران براي يافتن سها ثمري نداشته است.  معاون امداد و نجات هالل احمر استان 

گلستان گفت: تالش  تيم هاي امداد براي يافتن اين گردشگر همچنان در جريان است.
    تجسس هاي پليس

سرهنگ مجتبی مروتی، رئيس پليس آگاهی استان گلستان هم در توضيح بيشتر عنوان كرد: 
گروهي كه س��ها با آن از تهران راهي منطقه گردشگري شهرس��تان كردكوي شده بود، گروه 
طبيعت گردی و كوهنوردی بود كه با فراخوان س��ه نفر از اعضای اصلی گروه در فضای مجازی 
تشكيل شده بود  و آنها به سمت ارتفاعات جهان نما حركت كرده بودند. وي ادامه داد: تمام وسايل 
سها از جمله تلفن همراهش داخل چادر جا مانده است. بررس��ي ها نشان داده كه سها با همان 
لباس های عادی كه به اين سفر آمده بود، ناپديد شده است. سرهنگ مروتي گفت كه سه نفر از 
اعضای اصلی گروه در حال حاضر در اختيار پليس آگاهی هستند و تحقيقات از اين افراد انجام شده 
و تمامی گروه های امدادی از جمله پليس، هالل احمر، محيط زيست، محيط بانان منابع طبيعی، 
گروه های مردمی، تيم های »آفرود« هيئت اتومبيلرانی و موتورسواری استان در حال جست وجوي 

براي يافتن سها هستند.
 رئيس پليس آگاهی استان گلستان با رد فرضيه قتل يا آدم ربايی گفت كه تالش ها براي يافتن اين 
دختر همچنان در جريان است. وي گفت: دو فرضيه سقوط از ارتفاع  يا گم شدن او در جنگل مطرح 
است و خانواده وي هم در محل حضور دارند و تالش براي پيدا كردنش با تمامی توان و امكانات 

بكار گرفته شده ادامه دارد.

مرد قهوه چی كه به اتهام قتل شريك كاری اش بازداشت شده، محاكمه و به قصاص محكوم شد.
به گزارش »جوان«، شهريور س��ال 98 مأموران كالنتری 101 تجريش از مرگ مشكوك مرد 
ميانسالی در يكی از بيمارستان های شهر باخبر و راهی محل شدند. اولين بررسی ها نشان داد 
جسد متعلق به مرد ميانسالی به نام رشيد است كه در جريان درگيری با شريك كاری اش معروف 
به عمويحيی در قهوه خانه معروفی در دربند بر اث��ر اصابت ضربه چاقو زخمی و پس از انتقال به 

بيمارستان به خاطر شدت خونريزی  فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكی قانونی، مأموران عامل قتل به نام عمويحيی ۵0 ساله را در محل حادثه 
بازداشت كردند. مرد قهوه چی با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: »سال ها صاحب قهوه خانه ای 
در خيابان دربند بودم. آنجا پاتوق بس��ياری از بازيگران و س��لبريتی های معروف بود. به خاطر 
مشكالتی كه داشتم تصميم گرفتم سرقفلی قهوه خانه را بفروش��م. رشيد شريك كاری ام بود، 
او وقتی از تصميمم باخبر شد با پدرزنش صحبت كرد تا اينكه پدرزنش سرقفلی مغازه را برای 

دخترش كه همسر رشيد بود، خريد.« 
متهم ادامه داد: »بعد از فروش سرقفلی از رشيد خواستم همانجا مشغول به كار باشم. او هم قبول 
كرد تا اينكه بعد از مدتی متوجه شدم سرقفلی مغازه را خيلی ارزان فروخته ام، اين شد كه از رشيد 
خواستم سرقفلی را برگرداند يا پول بيش��تری بپردازد. او قبول كرد، اما هر بار كه با هم صحبت 

می كرديم طفره می رفت.«
متهم در خصوص قتل گفت: »روز حادثه از رشيد خواستم تا بار ديگر با هم صحبت كنيم. او به 
قهوه خانه آمد، اما وقتی سر حرف باز شد با لحن بدی صحبت كرد و گفت از تصميمش منصرف شده 
است. با جوابی كه از رشيد شنيدم، عصبانی شدم و ناخواسته دست به چاقو بردم، سپس يك ضربه 
به رشيد زدم. باور كنيد قصد قتل نداشتم و خودم با اورژانس تماس گرفتم، حتی وقتی فهميدم او 
فوت كرده، فرار نكردم و در همان قهوه خانه ماندم تا اينكه دستگير شدم.« با اقرارهای متهم، وی 
روانه زندان شد و پرونده در اولين جلسه محاكمه روی ميز هيئت قضايی شعبه دهم دادگاه كيفری 
يك استان تهران قرار گرفت.  ابتدای جلسه فرزندان مقتول درخواست قصاص كردند. سپس متهم 
در جايگاه قرار گرفت و بعد از شرح ماجرا در آخرين دفاعش گفت: »در اين مدت فكر می كردم 
رشيد و خانواده اش سر مرا كاله گذاشته اند، اين شد كه روز حادثه عصبانی شدم و به خاطر بيماری 
فشارخون باال كنترلم را از دست دادم و دست به چاقو شدم، اما نمی دانم ضربه را چطور زدم كه 
باعث قتل شد. در اين سال ها با خانواده مقتول رفت و آمد داشتم و آنها خيلی به من محبت كردند. 
پشيمانم و درخواست گذشت دارم.« در پايان هيئت قضايی بعد از شور و با توجه به مدارك موجود 

در پرونده، مرد قهوه چی را به قصاص محكوم كردند.
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قاتل در زندان كالهبرداری پيامکی می كرد 

درخواست اشد مجازات
 برای ربایندگان خواستگار سمج

اجیر کردن سارق برای سرقت تریاک از خانه پدرزن 

»ش�ما برنده ش�ده ايد«، اين پيامك كالهبرداری 
بود كه پسر جوانی از زندان به گوشی تلفن همراه 
ش�هروندان ارس�ال می كرد و به بهانه اينكه شما 
در برنامه رادي�و و تلويزيون برنده ش�ده ايد، آنها 
را به دس�تگاه عابر بانك می كشاند و حساب شان 
را خال�ی می ك�رد. م�رد كالهب�ردار كه ب�ه اتهام 
قتل در زن�دان به س�رمی برد پس از فاش ش�دن 
كالهب�رداری اش مدعی ش�د ب�رای فراهم كردن 
دي�ه مقت�ول دس�ت ب�ه فريب�كاری زده اس�ت.

به گزارش »جوان«، چندی قبل مأموران پليس تهران 
با شكايت های مش��ابه روبه رو شدند كه حكايت از آن 
داشت فردی با ارسال پيامك برنده شدن در برنامه های 
راديو و تلويزيون  ش��هروندان را به دستگاه عابربانك 
می كشاند و با ترفند خاصی موجودی حساب شان را 
خالی می كند. يكی از شاكيان گفت: در خانه نشسته 
بودم ك��ه پيامكی به گوش��ی تلفن همراهم ارس��ال 
شد كه نوش��ته بود من برنده مبلغی پول شده ام. فرد 
ارسال كننده شماره تلفنی هم همراه پيامكی فرستاد 
كه نوشته بود برای راهنمايی با آن شماره تماس بگيرم. 
وقتی تماس گرفتم، پشت تلفن مردی به من گفت كه 
با كارت عابربانكم به باجه عابربانك مراجعه كنم و بعد 
با او تماس بگيرم. به هر حال به عابربانك رفتم و آن مرد 
گفت كه زبان انگليسی را انتخاب كنم و بعد از اينكه از 
من خواست چند دكمه را فشار دهم متوجه شدم، نه 
تنها پولی به حسابم واريز نشده، بلكه تمامی پول هايم 
از حسابم برداشت شده است. مأموران پليس با بررسي 

شكايت هاي مطرح شده، دريافتند عامل ارسال پيامك 
مردي است كه به اتهام قتل در زنداني در كرج حبس 

شده است. 
     پيامك های كالهبرداری قاتل  

متهم پس��ر جوانی به نام ايرج بود ك��ه مدتی قبل در 
مغازه بازی های رايانه ای حوالی نواب پس��ر جوانی را 
به قتل رسانده بود. مأموران دريافتند متهم آن زمان 
همراه برادرش برای بازی رايانه ای به آن مغازه رفت و 
آمد داشته تا اينكه با پسر جوانی كه او هم برای بازی 
به آنجا می آمده مش��كل پيدا می كند و در نهايت در 
درگيری او را به قتل می رس��اند كه پس از دستگيری 
و اعتراف به قتل به دس��تور قاضی ساس��ان غالمی، 
بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنايی راهی زندان 

رجايی شهر می شود.
به اين ترتيب مأم��وران پليس اي��رج را از زندان برای 
بازجويی ب��ه اداره پلي��س منتقل كردن��د. متهم در 
بازجويی ها با اعت��راف به كالهب��رداری گفت: پس از 
اينكه به جرم قتل بازداشت و راهی زندان شدم، احتمال 
دادم كه خانواده مقتول با گرفتن ديه رضايت بدهند. 
از آنجايی كه پولی برای پرداخت ديه نداشتم، تصميم 
گرفتم به اين ش��يوه كه از قبل با آن آشنايی داشتم از 

شهروندان كالهبرداری و پول ديه را فراهم كنم. 
وی در پايان گفت: من احتمال دادم اگر پول زيادی از 
اين راه به دست بياورم ش��ايد بتوانم به زندگی دوباره 

اميدوار شوم. 
تحقيقات از متهم ادامه دارد .

سماجت پسر جوان براي وصلت با دختري كه 
از او جواب رد شنيده بود، سبب شد تا كتك 
مفصلي از اعضاي خانواده دختر بخورد. روز 
گذشته جلسه رس�يدگي به اين پرونده در 
دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد. 
به گزارش »جوان«، سال گذشته مرد جواني 
به نام اميد با مراجعه ب��ه اداره پليس از دو مرد 
جوان و دختر مورد عالقه اش به اتهام آدم ربايي 
شكايت كرد و گفت: »مدتي قبل با دختر جواني 
به نام عسل آشنا ش��دم. به او عالقه مند شدم 
و قصد ازدواج داش��تيم تا اينكه ب��ا خانواده ام 
صحبت كردم و به خواستگاري اش رفتيم. مادرم 
به خاطر اينكه با اين ازدواج مخالف بود، در آن 
مراسم رفتار خوبي نكرد و حرف هاي نامربوطي 
زد. همين باعث شد از خانواده عسل جواب رد 
بشنوم. بعد از آن، چند بار تالش كردم تا با عسل 
صحبت كنم تا شايد او را راضي كنم، اما موفق 
نشدم تا اينكه فهميدم او با پسر ديگري به نام 
پيام نامزد كرده است. « شاكي ادامه داد: » من 
به عسل خيلي عالقه داش��تم و اميدوار بودم 
بتوانم او را راضي كنم، به همين خاطر چند بار 

با او تماس گرفتم تا اينكه آخرين بار با هم قرار 
گذاشتيم. وقتي سر قرار رفتم، متوجه شدم او 
همراه برادر و نامزدش سر قرار آمده است. آنجا 
بود كه آنها مرا به زور سوار ماشين كردند و به 
خانه ش��ان بردند. آدم رباها مرا در آن محل به 
شدت كتك زدند، طوري كه چند روز در بستر 
بيماري افتادم. از همه آنها به خاطر آدم ربايي و 

ضرب و جرح شكايت دارم.«
با طرح اين ش��كايت، دختر ج��وان به همراه 
برادر و نامزدش بازداش��ت ش��دند. سه متهم 
تحت بازجويي قرار گرفتند. آنها در اظهاراتشان 
آدم رباي��ي را انكار اما به ضرب و جرح ش��اكي 

اقرار كردند. 
پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه دوازدهم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده 
شد و اولين جلس��ه محاكمه به رياست قاضي 
توليت تشكيل ش��د. ابتداي جلسه، شاكي در 
جايگاه ايس��تاد و با طرح ش��كايت خود براي 
متهمان درخواست اشد مجازات كرد. سپس 
سه متهم كه با قرار وثيقه آزاد بودند، يك به يك 
در جايگاه ايستادند و از خودشان دفاع كردند. 

ابتدا دختر جوان به هيئ��ت قضايي گفت: »با 
اميد قصد ازدواج داش��تم، اما م��ادر او مخالف 
بود، به همين خاطر در مراس��م خواستگاري 
حرف هايي زد كه مراسم به هم خورد. همانجا 
متوجه ش��دم ازدواج ما اشتباه اس��ت و با اين 
مخالفت ها، خوشبخت نمي شويم. همين باعث 
شد با اميد قطع رابطه كنم، اما او دست بردار نبود 

و هر بار برايم ايجاد مزاحمت مي كرد.«
متهم ادامه داد: »مدتي گذشت تا اينكه پيام به 
خواستگاري ام آمد. به او جواب مثبت دادم و با 
هم نامزد كرديم. اميد وقتي متوجه اين موضوع 
شد، مزاحمت هايش را بيشتر كرد. وقتي برادرم 
و پيام متوجه موضوع شدند، از من خواستند با 
هم سر قرار برويم تا با او صحبت كنند. اميد آن 
روز خودش به خانه ما آمد، اما وقتي با برادرم و 
پيام روبه رو ش��د، با آنها درگير شد. آنها در آن 
درگيري همديگر را به شدت كتك زدند و بعد از 
لحظاتي اميد خانه ما را ترك كرد.« در ادامه دو 
متهم ديگر نيز با تأييد توضيحات دختر جوان، با 

انكار آدم ربايي از خودشان دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

س�رقت  ب�راي  هس�تند  مته�م  ك�ه  س�ارق  س�ه 
محمول�ه تري�اك از خان�ه م�رد س�الخورده از س�وي 
ش�دند. بازداش�ت  بودن�د،  ش�ده  اجي�ر  وي  دام�اد 

به گزارش جوان، روزهای پايانی خرداد ماه امسال بود كه به مأموران 
پليس تهران خبر رسيد سه سارق به خانه وياليی مرد 70 ساله ای 
در يكی از خيابان های مركزی تهران  دستبرد زده   و 200 ميليون 

تومان سرقت كرده اند.
شاكی گفت: امشب من و همسرم مهمان خانه دخترم بوديم كه 
همسرم به تنهايي رفت و من در خانه ماندم. ساعتی قبل مشغول 
تماشای تلويزيون بودم كه ناگهان سه مرد نقابدار وارد خانه شدند و 

مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند. آنها دست و پايم را با طناب بستند 
و تهديد كردند كه محل نگهداری پول و طالهايم را به آنها نشان 
دهم كه در نهايت مجبور شدم كليد گاوصندوق را به سارقان بدهم و 

آنها هم پس از سرقت 200 ميليون تومان طال و پول گريختند. 
     ردپای داماد در سرقت 

با طرح ش��كايت پرونده به دس��تور بازپرس در اختي��ار تيمی از 
كارآگاهان پايگاه س��وم پليس آگاهی قرار گرفت. بررس��ی های 
مأموران پليس نشان داد سارقان بدون تخريب در وارد خانه شده اند 
و اين فرضيه قوت گرفت كه سارقان افراد آشنايی باشند. مأموران 
پليس در بررسی های ميدانی موفق شدند شماره پالك خودرويي 

را كه سارقان پس از سرقت سوار آن شده بودند و از محل گريخته  
بودند، به دس��ت آورند. به اين ترتيب كارآگاه��ان پليس آگاهی 
صاحب خودرو را كه مرد ميانسالی به نام كامبيز بود، شناسايی و 
دستگير كردند. كامبيز ابتدا در بازجويی ها منكر جرم خود شد،  اما 
وقتی با مدارك و شواهد روبه رو شد به سرقت با همدستی دو نفر 
از دوستانش به نام فيروز و سيروس اعتراف كرد. او در بازجويی ها 
مدعی شد از سوي داماد خانواده براي سرقت ۳0 كيلو طال از خانه 
پدرزنش اجير شده بود. پس از اين اعتراف، مأموران دو همدست وی 
را بازداشت   و آنها هم به جرم خود اقرار كردند، اما داماد خانواده كه 

شهريار نام داشت مدعی شد كه در سرقت دست نداشته است. 

    گفت وگو با يكی از متهمان 
سابقه داری؟ 

نه من تا االن هيچ سابقه ای نداشته ام .
مدعی هس�تی كه داماد ش�اكی ش�ما را برای 
س�رقت از خانه پدرزنش اجير كرده، درس�ت 

است؟ 
بله، او ما را اجير كرد. 

چطور با داماد شاكی آشنا شدی؟ 
من و شهريار سال هاس��ت با هم دوست صميمی هستيم.  
هشت سال قبل در يك تور گردشگری در شمال ايران با هم 
آشنا شديم و از آن زمان به بعد با هم رابطه دوستی داريم. 

چی شد كه پيشنهاد س�رقت از خانه پدرزنش 
را مطرح كرد؟ 

يك ماه قبل در مهمانی با ش��هريار بودم كه به من پيشنهاد 
سرقت از خانه پدرزنش را داد. واقعيتش اين است كه او گفت 
پدرزنش پولدار است و ترياك مصرف می كند و االن هم برای 
مصرفش ۳0 كيلو ترياك در خانه اش دارد و از من خواست با 
دو نفر از دوستانم به خانه پدرزنش بروم و۳0  كيلو ترياك را 

سرقت و بعد هم بين خودمان تقسيم كنيم.
اما به گفته شاكی ش�ما 200 ميليون تومان پول 

سرقت كرديد؟ 
او دروغ می گويد، وقت��ی وارد خانه اش ش��ديم، تهديدش 
كرديم كه محل نگهداری ترياك هايش را به ما نشان دهد، 

اما مقاومت  كرد تا اينكه در نهايت نيم كيلو ترياك به ما داد، 
اما محل نگه��داری بقيه ترياك را نگف��ت. به همين خاطر 
وقتی ديديم در اين س��رقت چيزی گيرم��ان نيامده، كليد 
گاوصندوقش را گرفتيم، اما داخل گاوصندوق هم 2 ميليون 
تومان پول بيش��تر نبود كه نفری 600 هزار تومان گيرمان 

آمد.
نيم كيلو ترياك سرقتی را چه كار كرديد؟ 

ما اگر همه ترياك ها را س��رقت می كرديم تصميم داشتيم 
بفروشيم، اما نيم كيلو را تقسيم بر چهار كرديم كه من سهم 
خودم را به دوس��تان ديگرم كه تري��اك مصرف می كنند، 

دادم. 
چرا پيشنهاد سرقت را قبول كردی؟ 

مشكل مالی داش��تيم و به خاطر كسادی كسب و كار فكر 
مي كرديم با سرقت ۳0 كيلو ترياك پولدار می شويم، چراكه 

احتمال می داديم شاكی شكايت نكند .
به چه كاری مشغول بودی؟ 

ما هر س��ه نفر در كار س��اختمانی فعالي��ت می كنيم. من 
آبكاری استخر انجام می دهم و دو دوستم لوله كشی و ديگر 

كارها را انجام می دهند.
كليد خانه را داماد خانواده به شما داده بود؟ 

كليد نداشتيم، او از قبل نخی را به كشويی قفل بسته بود و 
سر آن را از سوراخی در كنار در به بيرون داده بود كه ما هم 

با كشيدن نخ قفل را باز كرديم و وارد خانه شديم.

گم   شدن سهای گردشگر 
در جنگل گلستان 

مرد قهوه  چی
 به قصاص محکوم شد


